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Zpravodaj ICM Český Těšín
co se děje nejen v Těšíně
Týden: 20. 3. - 26. 3. 2017

Český Těšín
Těšínská tančírna
Těšínská tančírna probíhá v KASS „Střelnice“ pravidelně každý měsíc
kromě plesové sezóny a letních prázdnin.
Během večera si tanečníci nejen zopakují taneční kroky jednotlivých
tanců, ale naučí se a zdokonalí pod odborným vedením kvalifikovaných lektorů.
Místo konání: Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Hlavní sál
Čas konání: 26. 3. 2017, 17 - 21 hod
Cena: 100 Kč/dospělí, 50 Kč / studenti
Kontakt: Jana Czerniková, tel: 733 530 837, jana.czernikova@kassct.cz
Zdroj: http://www.kassct.cz/tesinska-tancirna-4/

Michal Stec: Cesty blízké a daleké
„V Itálii jsem byl během stopování pozván na své první opravdové espresso. Toho dne začalo mé největší dobrodružství, které trvá už storo 10 let.“
Místo konání: MěK Český Těšín, pobočka Havlíčkova
Vstupné: 20 Kč
Čas konání: 24. 03. 2017 17:30
Zdroj: http://www.knihovnatesin.cz/akce-kategorie/akce-pro-dospele
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Cieszyn
MoonShye - akustický koncert
Pavlina Lipovczan je Češka žijící v Polsku, tvořící v angličtině, která ve svém
životě vsadila na hudbu. Mezi polskýmiměsty si vybrala Łódź, protentokrát
se však rozhodla vrátit do svého rodiště v Těšíně. Koncert se bude konat v
čajovně Laja, jejíž atmosféra ideálně doplní výraz jejích autorských písní, z
nichž každá tvoří vlastní jedinečný svět. Pokud si dovolíte v ně zaposlouchat, vydáte se na cestu a zakusíte krásy touhy, tiché radosti, melancholie
a okouzlení.

Zdroj: https://fb.com/FundacjaLAJA

Ostrava
PechaKucha Night #26
Unikátní forma prezentace - 20 slidů x 20 vteřin je v Ostravě již kultovní
událostí. Je to večer, na kterém vystupují inspiativní lidé z oboru designu,
ekologie, umění a mnoha dalších, jejiž myšlenky mají sílu změnit svět
takový, jak ho známe.
Kdy: 25. 3. 2017, 18:00 - 23:00
Kde: Ostrava, Důl Michal
Zdroj: http://www.pkno.cz/

